
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O  

NACRTU ODLUKE  

O    
 o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog  

na području Grada Sveta Nedelja 

  

 PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA 

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom 

(Narodne novine 84/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

donosi odluku o načinu pružanja javne usluge koja mora sadržavati   

1. kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada 

2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje 

otpada 

3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima 

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu 

5. područje pružanja javne usluge 

6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina 

na koji je određena 

7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru 

građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada 

8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge 

9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika 

10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog 

korisnika usluge 

11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici 

usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste 

zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima 

12. odredbe o ugovornoj kazni i 

13. opće uvjete ugovora s korisnicima. 

Prema navedenom, Grad Sveta Nedelja dužan je uskladiti svoju Odluku o 

načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa odredbama 

novog Zakona.  
CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA Dostavljanje primjedbi, prijedloga i komentara na Prijedlog Odluke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

02. ožujka 2022. godine do 01.travnja 2022. godine  

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 

5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt 

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog na području Grada 

Sveta Nedjelja ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: pitanja@grad-

svetanedelja.hr  

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 

85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o 

prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje 

web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. 
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